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Aart Jan de Heus

Van: Henk van Zuilekom <H.vanZuilekom@lingewaal.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 12:12
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der 

Meijden'; 'jan de groot'
CC: G van Bezooijen; Niek Huijberts; Frans Bok
Onderwerp: RE: verslag overleg  van afgelopen dinsdag 15/9
Bijlagen: onderhoudsprogramma voetbalvelden 13 11 def.pdf

Beste voorzitters, 
Nu in de bijlage de opzet inclusief de afschrijving van de robot maaiers, mijn excuses voor het feit dat deze regel was 
weggevallen in het donderdagavond getoonde overzicht. 
Zoals gezegd schrijven we de machines af in 10 jaren en wordt daarbij een rentepercentage van 2% gebruikt. 
We zijn uitgegaan van een totale investering van 80.000,- en een onderhoudscontract van 5000,- per jaar. 
We hebben de lasten van deze investering op basis van het oppervlakte berekend per vereniging, maar kunnen deze 
nog verfijnen naar de exacte situatie per vereniging. 
We zijn nog in gesprek met leveranciers en hopen uiteraard de prijs nog te kunnen drukken. 
Het is aan jullie om dit binnen de verenigingen te bespreken. Gisteravond werd de conclusie getrokken dat we het 
model met inzet van robots verder uit kunnen werken. 
Wij zullen dit met de gemeenteraad communiceren. 
  
We hebben een vervolg afspraak gepland voor dinsdagavond 8 december om 20.15 bij VV Heukelum. 
  
Vriendelijke groet 
Henk van Zuilekom. 
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: woensdag 11 november 2015 16:37 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, wat ons betreft zien we elkaar morgenavond  om 18.30 bij VV Vuren, 
Groet  
Henk van Zuilekom. 
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: donderdag 5 november 2015 17:43 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, zoals jullie bekend zijn we allemaal druk met het uitwerken van diverse opties om het onderhoud 
vanaf volgend jaar uit te voeren. 
Mijn vraag aan jullie is om volgende  week donderdagavond  van 18.30 tot 20.00 te reserveren in jullie agenda’s. We 
hopen tegen die tijd het model ‘aannemer/met of zonder robotmaaiers’ verder uitgewerkt te hebben en met jullie 
te delen. 
We zijn dan welkom bij VV Vuren. 
Uiterlijk dinsdag aanstaande zal ik jullie nader informeren. 
  
Met vriendelijke groet 
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Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 15:36 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitter, 
Vanochtend is met wethouder Van Bezooijen het volgende besproken. 
Over de input die er nu ligt voor de toekomstvisie moeten we gezamenlijk nog een slag maken. De aanbieding ervan 
aan de gemeenteraad van december gaan we daarom niet halen. 
Graag bespreken we aanstaande donderdagavond van 19.00 tot 20.00 de stand van zaken. Locatie Herovina. 
We willen tevens het volgende aan u voorleggen: 
Zoals de vorige keer is afgesproken hebben wij een kostenindicatie gevraagd  bij een aannemer ingeval het 
onderhoud of delen daarvan door een aannemer wordt uitgevoerd vanaf 2016, zodat we dit goed af kunnen zetten 
tegen het coöperatie model.  
Ook deze gedetailleerde kosten opgave (dus niet het coöperatie model zelf)  willen we met u bespreken. 
Jan de Groot kan er zoals bekend donderdagavond niet bij zijn. 
Graag zien wij u donderdag. 
  
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 18:01 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen; Marije Kalis; Monique Koolen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
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Beste voorzitters, 
We hebben inmiddels van bijna alle verenigingen data binnen, en proberen er nu ‘chocola van te maken’. 
Ik heb in de agenda van wethouder Van Bezooijen een tijdstip gereserveerd om bij elkaar te komen,  
lukt dat jullie ook donderdag-avond 29 oktober van 19.99 tot 21.00? 
Wat bij betreft bij Herovina, kan dat? 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 11:46 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen; Marije Kalis; Monique Koolen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, 
Tot nu toe heeft alleen ‘Asperen’ en ‘Vuren’ gereageerd. 
Wij willen graag uw input verwerken, een concept visie opstellen, deze met u bespreken en vervolgens aan de raad 
van de december presenteren. 
Het laatste betekent dat we de visie al op 4 november ambtelijk moeten opleveren, zodat onder andere het College 
ook de gelegenheid heeft om hier aandacht aan te besteden. 
De verwerkingstijd wordt nu krap-aan.. 
Mag ik spoedig van u horen zodat we ook een overlegdatum kunnen prikken? 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
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Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:19 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, vorige maandag stuurden wij u onderstaand bericht. 
Mag ik alvast uw eerste reactie horen? Dank-u. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: maandag 5 oktober 2015 16:55 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: G van Bezooijen 
Onderwerp: RE: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, 
Op 15 september hebben wij de uitkomst van het raadsbesluit ten aanzien van het groot onderhoud doorgesproken. 
De gemeenteraad wil graag zien dat het voortbestaan van de voetbalsport en de voetbalverenigingen is geborgd 
middels een aangepaste en geactualiseerde toekomstvisie.  
We hebben afgesproken dat vanuit de gemeente een aanzet wordt gegeven voor een format dat we laten groeien 
tot een nieuw beknopt beleidsdocument waaruit uw visie blijkt. 
Bijgaand ontvangt u dit format.  
  
-Graag horen wij van u of u hiermee vooruit kunt, aanvulling/aanpassingen zijn welkom. 
  
-Vervolgens vragen wij u per mail de input te leveren voor 20 oktober. 
  
-Wij verwerken deze voor 30 oktober  tot een concept dat wij graag met u bespreken zodat het stuk nog voor de 
raad van december in een informele raadsbijeenkomst toegelicht kan worden. 
  
Mogen wij spoedig uw reactie horen? 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 



5

Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  
  

Van: Henk van Zuilekom  
Verzonden: donderdag 17 september 2015 15:16 
Aan: 'Frans van Ooijen'; 'Voorzitter vv Vuren'; 'famp-tromp@hetnet.nl'; 'Andre van der Meijden'; 'jan de groot' 
CC: Wigo de Bie; Jolanda Borsboom; G van Bezooijen 
Onderwerp: verslag overleg van afgelopen dinsdag 15/9 
  
Beste voorzitters, 
Bijgaand ontvangt u het verslag van de 16de . Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik ’t graag. 
Mijn collega mevrouw Borsboom zal u via wetransfer het rapport sturen. Het bestand is te groot om het als bijlage 
mee te sturen. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Henk van Zuilekom 
beleidsadviseur 
Afdeling Maatschappelijke Zaken 
  
Gemeente Lingewaal 
Postadres:           Postbus 1014, 4147 ZG Asperen 
Bezoekadres:     Raadhuisplein 3, Asperen 
Telefoon:             0345 – 634000 
Mail:                       h.vanzuilekom@lingewaal.nl 
Bereikbaar op:   Maandag tot en met vrijdagochtend 
  
  
  
  
  
  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als 
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij 
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te 
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, 
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de 
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten.  


